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Dispõe sobre a parceria público-privada (PPP)
para  a  criação  de  pontos  de  apoio  para
trabalhadores de aplicativos  de entrega e  de
transporte individual privado de passageiros no
Estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei estabelece a criação de parceria público-privada (PPP) para a criação de pontos de apoio
para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de passageiros no Estado de
Mato Grosso.

Art. 2º Os pontos de apoio deverão dispor de:

I – sanitários masculinos e femininos;

II - chuveiros individuais;

III - vestiários;

IV - uma sala para apoio e descanso dos trabalhadores, com acesso à internet sem fio e pontos de recarga
de celulares gratuitos;

V - espaço para refeição;

VI - espaço para estacionar bicicletas e motocicletas;

VII - ponto de espera para veículos de transporte individual privado de passageiros.

Art. 3º A construção, manutenção e funcionamento dos pontos de apoio deverão ser garantidos pelas
empresas de aplicativos de entregas e de transporte individual privado de passageiros, em parceria com o
Poder Executivo Estadual.

§ 1º Para atingir aos objetivos que propõe o caput deste artigo, o Poder Executivo Estadual celebrará
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contratos com as empresas interessadas cujas atividades estejam devidamente regularizadas e autorizadas
no âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 2º Os contratos de que trata o § 1º deste artigo deverão dispor ainda sobre penalidades administrativas e
congêneres, a fim de mitigar o seu descumprimento.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a
sua efetiva aplicação.

Art. 6º Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por finalidade dispor sobre a parceria público-privada (PPP) para a criação de
pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de
passageiros no Estado de Mato Grosso.

Nos últimos anos os serviços de delivery e de transporte de passageiros no setor privado vêm ganhando
expressividade. Tal fato faz dessas empresas uma das as maiores “empregadoras” do Brasil, uma vez que 4
milhões de brasileiros, entre entregadores e motoristas de aplicativo, dependem desse modal de trabalho
para subsistirem e sustentarem suas famílias.

Nesse ínterim, sabe-se que a informalidade contribuiu para a diminuição do desemprego no país e a retirada
de indivíduos da situação de pobreza.     Grandes marcas como UBER, 99 e Ifood, pioneiras nos respectivos
ramos aqui no Brasil, tornaram-se símbolo da possibilidade de trabalho para muitos que estavam na
ociosidade, não restando qualquer dúvida que estas e outras empresas foram fundamentais para a criação
de postos de trabalho.

Há, porém, a necessidade de avanço em algumas áreas relacionadas a estas categorias. Uma delas é
justamente a questão humanitária desses trabalhadores, uma vez que a grande maioria destes passam
muitas horas nas ruas, sem ter um lugar de repouso ou mesmo um simples banheiro para utilizar.

Urge, portanto, a necessidade de parceria público-privada com tais categorias, a fim de estabelecer maior
dignidade aos trabalhadores que tanto contribuem para o funcionamento de diversos setores da cidade, bem
como na receita do Estado, já que sobre suas operações incidem algumas espécies de tributos.

Sendo assim, o presente projeto de lei tem a finalidade de atender a uma demanda emergencial dessa
categoria, para que possam exercer seu trabalho de maneira mais digna e justa. Portanto, diante da
relevância da proposição peço o apoio dos nobres pares para a aprovação desta matéria.

Diante da importância e da repercussão social desta temática, este Parlamentar solicita o apoio dos seus
pares no intuito de viabilizar a aprovação do presente Projeto de Lei.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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